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Tradisjon - Bærekraft - Opplevelser - Mot - Respekt

Kompetanse fra A til Å
Vi i Norsk Juletre jobber for å skaffe ny forskningsbasert kunnskap og foredle den kompetansen som alt
finnes innen dette fagfeltet.

Her kan du dra nytte av andres erfaringer, dere kan d
 iskutere
løsninger og se muligheter sammen med k ollegaer i dyrking
av juletre og pyntegrønt.

Norsk Juletre – rådgiving juletre og pyntegrønt,
er en landsomfattende medlemsorganisasjon for
produsenter av juletre og pyntegrønt. Hos oss får
du tilgang på god rådgivingskompetanse basert
på forskningsbasert kunnskap og lang erfaring på
produksjon. Du får tilgang på ny lærdom, o
 ppfriskning
av gammel kompetanse og være med å bidra til
å skaffe ny kunnskap. Vi jobber tett sammen med
forskningsmiljøer og andre som har tilknytting til vår
næring. Vi arrangerer både fysiske kurs, webinarer og
tilbyr også personlig rådgiving.

Som en del av ivaretakelsen av medlemmenes interesser
inngår også næringspolitisk aktivitet for å fremme næringen
og de fantastiske produktene våre medlemmer har.
VI BLIR ALDRI UTLÆRTE, OG SAMMEN STÅR VI STERKE!

Som medlem vil du få være med i et sosialt miljø med
andre juletre- og pyntegrøntdyrkere. I tilknytning
til Norsk Juletre er det lokale lag, og du vil kobles til
lokallaget som er i ditt distrikt og få muligheten til å
bli en del av et fellesskap.

Jeg er medlem av Norsk Juletre
fordi det for meg er viktig med
en felles, samlende o
 rganisasjon
som fronter næringa vår n
 asjonalt,
mot offentlige institusjoner
og forbrukere. Forsknings- og
kunnskapsbasert rådgivning gir
meg bedre muligheter til å dyrke
flotte
juletre.
l Tilsatt
magnesium, sink og bor

HELGJØDSEL

Gudrun Margrete Dyrseth,
Juletrebonde

l Tilsatt magnesium, sink og bor

18-1-10 med tilsatt magnesium, sink og bor.
Magnesium gir en frisk og fin grønnfarge til barnålene.

HELGJØDSEL

J ULETRE
Organisk-mineralsk gjødsel

500 kg

JULETRÆR NJU24
FRA FEVANGSKOGEN
NORSK

Helgjødsel er basert på naturgjødsel som skaper rikere bakterieflora i jorda
og dermed bedre næringsgrunnlag i jorda. Helgjødsel kombinerer egenskapene
18-1-10
med tilsatt magnesium,
sink og bor.
til hønsegjødselen
med styrken
Magnesium
gir en frisk
fin grønnfarge
barnålene.
Spesialgjødsel for
juletre.
18-1-10
med og
tilsatt
magnesium,tilsink
og bor.
til mineralgjødselen.

NPK 18-1-10
m/Magnesium, Sink og Bor
Reg. nr 7076 – Klasse 1
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www.naturgjodsel.no

UTSTILLINGSSTATIV
Organisk-mineralsk gjødsel

500 kg

NPK 18-1-10
m/Magnesium, Sink og Bor

Helgjødsel Juletre
www.naturgjodsel.no

JULETREFOT
• Montering på 500sek
22 • Web: naturgjodsel.no
Engrossalg av:
• Sjå meir!
• Norsk gran

Helgjødsel er basert på naturgjødsel som skaper rikere bakterieflora i jorda
og dermed bedre næringsgrunnlag i jorda. Helgjødsel kombinerer egenskapene
til hønsegjødselenNORSKPRODUSERT!
med styrken
Tlf: 51 42
18-1-10til mineralgjødselen.

• For 5 juletre
• Sjå meir!
Reg. nr 7076 – Klasse 1

Helgjødsel Juletre 18-1-10

NORSKPRODUSERT!

Tlf: 51 42 00 22 • Web: naturgjodsel.no

• Nordmannsedelgran

JULETREUTSTYR DA

JULETREPAKKAR
JULETRENETT
• Fjelledelgran
• Glasfiber «rolls royse»
• Vacunet frå Novanet
www.nju24.no • post@nju24.no
www.fevangskogen.no
• Ny ogTlf:
forbetra
stålmodell
• I fleire farger og storleikar
+47 90 638
638
51 42 00
22 • www.naturgjodsel.no

Juletre og pyntegrønt
Juletreet er jo symbolet på JUL, og for de aller fleste er
jul = glede. I juletiden, men også resten av året, pyntes
det med ulike former for kranser og oppsett. Jula kommer
hvert år, og gleden som produseres på rot er viktig for
å ta vare på tradisjonene våre. Vi vet at det bak d
 agens
juletre og pyntegrønt ligger mye jobb, og at en som
dyrker, ikke kan nøye seg med å gå rundt treet en gang i
året.
Det har vært en stor utvikling fra juletre var noe en
hentet i skogen, slik at en da fikk tynnet ut, til de grønne,
glitrende trærne som dyrkes nå.

Juletre- og pyntegrøntproduksjon gir lokal verdiskapning
og tilgang på et norsk bærekraftig produkt som gir
mulighet til innovasjon og å skape arbeidsplasser, både
til seg selv og eventuelle medarbeidere, for de som skal
ta over eller driver landbruks- og skogseiendommer. Det
er rom i felleskapet for mangfold: de som driver stort på
fulltid og de som har dette som en tilleggsnæring, for de
som driver etter økologiske prinsipper eller konvensjonelt,
for både unge og eldre, kvinner og menn.
VI HÅPER DU VIL VÆRE EN DEL AV ET FAGLIG OG
SOSIALT FELLESSKAP MED PLASS FOR ALLE SOM
DYRKER OG SELGER JULETRE OG PYNTEGRØNT!

NJU24
UTSTILLINGSSTATIV
• For 5 juletre
• Sjå meir!

JULETREFOT
• Montering på 5 sek
• Sjå meir!

JULETREPAKKAR
• Glasfiber «rolls royse»
• Ny og forbetra stålmodell

JULETRENETT
• Vacunet frå Novanet
• I fleire farger og storleikar

NORSK
JULETREUTSTYR DA

www.nju24.no • post@nju24.no
+47 90 638 638

KONTAKT OSS

www.norskjuletre.no
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Daglig leder
Heidi Amundsen,
Telefon: 90 60 90 59
heidi.amundsen@norskjuletre.no
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Norsk Juletre
Ådalsbruksvegen 184
2340 Løten

K J U LE

NJU24

Vi har et bredt utvalg av typer for det norske juletremarkedet.

Fjelledelgran, fraseredelgran, sibirsk edelgran og norsk gran av egnelige provenienser.
Vi sender over hele landet til konkurransedyktige priser. Kontakt oss for en hyggelig prat NORSK
JULETREUTSTYR DA
og uforpliktende tilbud.
JULETREFOT
UTSTILLINGSSTATIV
• Montering på 5 sek
• For 5 juletre
• Sjå meir!
• Sjå meir!
Tjøttaveien 300, 8804 Sandnessjøen
JULETRENETT
JULETREPAKKAR
Tlf: «rolls
952 03
482 • post@aplant.no
• Glasfiber
royse»
• Vacunet frå Novanet
www.aplant.no • I fleire farger og storleikar
• Ny og forbetra stålmodell

Kvatninga 88, 7860 Skage i Namdalen
Tlf. 948 www.nju24.no
13 242 • kvatninga@spmn.no
• post@nju24.no
www.spmn.no
+47 90 638 638
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